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Tuż przed końcem 2020 roku udało się 
sfinalizować ważną inwestycję, która z 
pewnością znacząco i pozytywnie wpły-
nie na możliwości i zakres działań Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Raciążu. Zakupiony zo-
stał nowy ciągnik marki Zetor, z którego 
będą mogli korzystać pracownicy miej-
skiej spółki. 

Więcej wewnątrz numeru.

Zima nam nie straszna

PGKiM apeluje E-Skierowanie już dostępne
PGKiM w Raciążu apeluje do 

mieszkańców osiedli mieszka-
niowych, aby używali kanaliza-
cji sanitarnej zgodnie z jej prze-
znaczeniem. Nie powinny być do 
niej wyrzucane zużyte artykuły 
do higieny intymnej czy resztki 
jedzenia. Grozi to awarią pomp 
używanych do obsługi kanaliza-
cji. 

Więcej na stronie 5.

W ostatnich dniach grudnia 
2020 r. uruchomiona została 
nowa strona internetowa Urzędu 
Miejskiego w Raciążu. Poprzed-
nia wersja witryny służyła miesz-
kańcom od początku 2013 roku.

 Więcej informacji na stronie 6.

 

Od 8 stycznia 2021 r. skiero-
wania są wystawiane w postaci 
elektronicznej. E-skierowanie 
umożliwi pełną, elektroniczną 
obsługę procesu skierowania na 
leczenie – od momentu wysta-
wienia skierowania do momen-
tu realizacji. 

Więcej na stronie 7.

Podczas XX Sesji Rady Miej-
skiej w Raciążu, która odbyła 
się 18 grudnia 2020 roku, Rad-
ni podjęli Uchwałę Budżetową 
Gminy Miasto Raciąż na rok 
2021. Dochody Gminy Miasto 
Raciąż ustalono na kwotę ponad 
23,7 mln złotych. 

Więcej wewnątrz numeru.

Nowa strona internetowa 
Urzędu Miejskiego Budżet na 2021 rok uchwalony
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Szanowni Mieszkańcy, 
jak na początku każdego 

roku, także wraz z początkiem roku 
2021 jako Gmina Miasto Raciąż za-
planowaliśmy budżet na najbliższe 
12 miesięcy. Przygotowanie nowe-
go budżetu było dużym i niezwykle 
trudnym wyzwaniem. Jest to spowo-
dowane znaczącym spadkiem wpły-
wów z podatków, za czym rzecz jasna 
kryje się pandemia koronawirusa, 
ale także niepewność przed tym, co 
przyniesie najbliższa przyszłość. W 
związku z tym, przygotowany bu-
dżet jest na tę chwilę dość skromny, 
przede wszystkim dlatego, abyśmy 
mieli pewność, że uda się go w pełni 
zrealizować. Kluczową i największą 
miejską inwestycją zaplanowaną na 
2021 rok będzie zadanie pn. „Budo-
wa budynku komunalnego mieszkal-
nego przy ul. Akacjowej”. Całkowity 
jej koszt szacujemy na 2 025 000,00 
zł, z czego w tym roku zrealizowane 
będą prace za równowartość 600 000 
zł, a w roku 2022 za pozostałe 1 425 
000,00 zł. Rozbudowa infrastruktu-
ry komunalnej, której stan jest nie-
zadowalający zarówno dla mieszkań-
ców jak i dla mnie, będzie jednym z 
priorytetów naszych działań w ciągu 
najbliższych kilkunastu miesięcy. Na 
tyle, na ile będą pozwalać nam nasze 
środki finansowe, będziemy tworzyć 
kolejne lokale komunalne na potrze-
by naszych mieszkańców. Kolejnym 
podjętym przez nas działaniem bę-
dzie dalsze utwardzanie nawierzch-
ni na ulicy Rzeźnianej. W marcu 
dojdzie do dużej nowelizacji tego 
budżetu, ponieważ wtedy zostaną 
wprowadzone wolne środki i będzie-
my mogli rozpocząć, bądź kontynu-
ować nasze inwestycje na większą 
skalę. Złożyliśmy też wnioski do an-
tycovidowych funduszy rządowych, 
zwracając się o wsparcie finansowe 
samorządu Miasta Raciąża. Mam 
nadzieję, że zostaną one rozpatrzone 
pozytywnie i otrzymamy pieniądze, 
które również pozwolą na zwięk-
szenie skali naszych inwestycyjnych 
możliwości w tym roku. Szczegóło-
we informacje na temat konstrukcji 
miejskiego budżetu znajdą Państwo 
wewnątrz tego numeru „Pulsu Ra-
ciąża”. 

Akcja szczepień przeciwko 
COVID-19

15 stycznia ruszyła rejestracja se-
niorów powyżej 80. roku życia na 
szczepienia przeciwko koronawiru-
sowi. 22 stycznia ruszyła rejestracja 
osób, które ukończyły 70 lat, zaś trzy 
dni później rozpoczęły się szczepie-
nia dla zarejestrowanych seniorów, 
które w naszym mieście są wykony-

wane w przychodni Grupy Zdrowie, 
przy ulicy Mławskiej. 12 stycznia 
odbyłem spotkanie on-line z Woje-
wodą Mazowieckim, Konstantym 
Radziwiłłem, podczas którego omó-
wione zostały najważniejsze kwestie 
dotyczące procesu szczepienia na 
Mazowszu, w tym również na tere-
nie Gminy Miasto Raciąż. Bardzo 
cieszę się z faktu, iż samorządy zo-
stały przez władze wojewódzkie włą-
czone do całego przedsięwzięcia jako 
jeden z podmiotów. Podjąłem decy-
zję, o utworzeniu infolinii miejskiej, 
pod którą mogą zgłaszać się osoby 
niepełnosprawne, bądź mające inne 
problemy uniemożliwiające dotarcie 
na szczepienie. W takich wypad-
kach będziemy jako Urząd Miejski 
w Raciążu, organizować dowóz tych 
ludzi do punktu szczepienia, tak by 
nikt nie był wykluczony z tego pro-
cesu. Wierzę, że wspólnymi siłami, 
sprawnie i bez problemów przepro-
wadzimy szczepienia dla mieszkań-
ców Raciąża. Mimo trwania akcji 
#szczepimysię, musimy pamiętać, 
że koronawirus dalej jest obecny i 
niestety pozostaje groźny. Z tego 
względu apeluję cały czas, abyśmy 
przestrzegali przyjętych norm sa-
nitarno-epidemiologicznych, reko-
mendowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia. Nośmy maseczki, dbajmy 
w szczególności o higienę rąk, myjąc 
je dokładnie po powrocie z pracy/
sklepu/stacji paliw, unikajmy więk-
szych zgromadzeń. Jeśli zauważymy 
u siebie jakiekolwiek objawy choro-
bowe – osłabienie, ból mięśni, bóle 
głowy, gorączkę – nie ryzykujmy i 
zostańmy w domu. Mam ogromną 
nadzieję, że kolejne miesiące będą 
przynosiły stabilizację i zmiany w 
dobrym kierunku, tak abyśmy mogli 
wracać do normalnej codzienności. 

Zima nam nie straszna 
Od początku trwania tzw. sezonu 

zimowego, pracownicy miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Ra-
ciążu, którzy odpowiadają za utrzy-
manie stanu dróg na terenie miasta, 
podejmują wszelkie działania, aby na 
ulicach i chodnikach było bezpiecz-
nie. Ma w tym pomagać nowy sprzęt 
- na początku grudnia zakupiona zo-
stała nowa piaskarko-solarka, a tuż 
przed końcem 2020 roku udało się 
sfinalizować zakup nowego ciągnika 
marki Zetor, o czym będziecie mo-
gli Państwo szczegółowo przeczytać 
wewnątrz tego numeru gazety. Od 
początku stycznia towarzyszą nam 
opady śniegu oraz minusowe tempe-
ratury, jednak byliśmy przygotowani 
na taki scenariusz, dlatego pracowni-

cy PGKiM systematycznie podejmo-
wali działania, dzięki którym miesz-
kańcy mogli swobodnie poruszać się 
po naszym mieście, pracując również 
do późnych godzin wieczornych – 
także w weekendy. W połowie stycz-
nia zakupione zostało 26 ton soli 
drogowej i 40 ton piasku, a w razie 
potrzeby zapasy tych materiałów 
będą uzupełniane. 

Strona internetowa Urzędu 
Miejskiego w nowej odsłonie 

Koniec roku 2020 przyniósł także 
znaczące zmiany w wyglądzie witry-
ny internetowej Urzędu Miejskiego 
w Raciążu, która została stworzona 
we współpracy z Reddog Systems. 
Poprzednia strona, która służyła 
nam przez przeszło 7 lat, była już 
zdecydowanie przeładowana i frag-
mentami dość nieczytelna. Jej nowa 
odsłona powstała przede wszystkim 
dlatego, aby ułatwić załatwianie 
określonych spraw i wyszukiwanie 
informacji naszym mieszkańcom. 
Zmienił się również adres, a obecny 
to miastoraciaz.pl. Treści na nowej 
stronie Urzędu Miejskiego będą sys-
tematycznie uzupełniane i aktualizo-
wane. Mam nadzieję, że zostanie ona 
pozytywnie odebrana przez wszyst-
kich użytkowników naszego portalu 
informacyjnego. Więcej informacji 
o nowym wyglądzie naszej strony, a 
także o tworzącym się Wirtualnym 
Muzeum Ziemi Raciąskiej znajdą 
Państwo w tym numerze „Pulsu”. 

Paczki dla krwiodawców 
Po raz kolejny wrócę jeszcze do 

końcówki 2020 roku i naszej inicja-
tywy, którą przygotowaliśmy z myślą 
o honorowych dawcach krwi. Jeszcze 
przed Świętami Bożego Narodzenia 
rozpoczęliśmy akcję przekazywania 
im paczek świątecznych. Trafiły one 
zarówno do tych aktywnych daw-
ców, jak i tych, którzy oddali okre-
śloną ilość litrów krwi. Zgodnie z 
listą przekazaną przez Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa przygotowaliśmy i prze-
kazaliśmy 76 paczek. Cieszę się, że 
choć może skromnie, to mogliśmy 
podziękować tym osobom za ich 
niezwykłe poświęcenie i dzielenie się 

tym niezwykłym darem życia, jakim 
jest ludzka krew. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
Od 1 stycznia 2021 roku nastąpiły 

zmiany w kontekście Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej. Dzięki współpra-
cy ze Starostwem Powiatowym w 
Płońsku, mając na uwadze prośby ze 
strony mieszkańców, pomoc praw-
na udzielana w udostępnionym po-
mieszczeniu w Urzędzie Miejskim 
będzie dostępna w szerszym zakresie. 
W 2020 roku funkcjonowała ona raz 
w tygodniu, a od nowego roku mogą 
Państwo uzyskać poradę prawną trzy 
razy w tygodniu – od poniedziałku 
do środy w godzinach od 12:00 do 
16:00. Umówienia terminu wizyty 
w punkcie Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej można dokonać w sekreta-
riacie Urzędu Miejskiego w Raciążu 
(pokój nr 3), pod numerem telefonu 
(23) 679 11 63 (wew. 11) bądź za 
pośrednictwem strony internetowej 
np.ms.gov.pl. Porad udziela radca 
prawny Janusz Rykowski. Szczegó-
łowe informacje dotyczące zasad i 
zakresu Nieodpłatnej Pomocy Praw-
nej znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w 
Raciążu. 

Powrót do szkoły 
Od 18 stycznia 2021 roku ucznio-

wie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w Ra-
ciążu wrócili do nauki stacjonarnej. 
Łącznie tradycyjną edukację wzno-
wiło 198 dzieci z dziewięciu oddzia-
łów. Jestem w stałym kontakcie z 
dyrekcją placówki i wspólnie opra-
cowaliśmy rozwiązania, które mają w 
jak największym stopniu zmniejszyć 
zagrożenie ewentualnego zagrożenia 
rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
Dzieci nie korzystają z jednej szatni, 
nie spotykają się także na przerwach 
między zajęciami. Przekazaliśmy do 

placówki także maseczki czy płyny 
dezynfekujące. Myślę, że te zajęcia 
będą prowadzone bezpiecznie, po-
nieważ mamy już pewne doświadcze-
nie w kwestiach organizacyjnych na 
przykładzie przedszkola miejskiego, 
które cały czas działa i nie doświad-
czyliśmy skali zachorowań, która 
zagrażałaby bezpieczeństwu naj-
młodszych. Cieszę się, że zajęcia po-
nownie się odbywają, bo uczniowie z 
pewnością wyczekiwali na powrót do 
swoich klas, a nauka w tradycyjnej 
formie z pewnością będzie efektyw-
niejsza. Mam nadzieję, że z biegiem 
czasu do szkół wrócą również starsi 
uczniowie i systematycznie będziemy 
wracać do normalności. 

Wandalizm przy Kilińskiego
Niestety wraz z początkiem 2021 

roku ujawniony został kolejny akt 
wandalizmu na terenie miasta. Tym 
razem uszkodzone zostały płyty ele-
wacyjne, zainstalowane na budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Stwierdzone zostały pęknię-
cia płyt, które wystąpiły najprawdo-
podobniej po uderzeniu pięścią bądź 
kopnięciu. Realizowany w latach 
2018-2020 projekt termomoder-
nizacji, którym został objęty m.in. 
budynek MOPS-u został przeprowa-
dzony nie tylko w celu zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej i ciepl-
nej, ale również poprawy wyglądu 
estetycznego budynków. Apeluję po 
raz kolejny o poszanowanie mienia 
publicznego i zgłaszanie tego typu 
aktów właściwym organom. Wszyst-
kim nam powinno bowiem zależeć 
na tym, by miasto swym wyglądem 
przykuwało uwagę w pozytywnym 
znaczeniu. Niestety na wymianę, 
bądź jeśli będzie to możliwe naprawę 
paneli, będą musiały zostać przezna-
czone środki z miejskiego budżetu, 
które mogłyby zostać spożytkowane 
na inne działania.
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18 grudnia 2020 r. w Sali Wi-
dowiskowej Miejskiego Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Raciążu odbyła się XX Zwy-
czajna Sesja Rady Miejskiej w 
Raciążu. Ze względu na nowe 
obostrzenia, związane z pan-
demią koronawirusa radni nie 
przebywali w jednej sali. 

Na sesji obecnych było 14 rad-
nych, a także osoby spoza Rady – 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, Sekretarz Miasta Renata 
Kujawa, Skarbnik Miasta Maria Kar-
wowska oraz Mecenas Magdalena 
Chrzanowska-Thiede. Na początku 
obrad Burmistrz wraz z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej wręczyli 
Panu Piotrowi Chrostkowi odzna-
czenie Honorowego Dawcy Krwi 
Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. 
Przez całe życie Pan Piotr oddał aż 
48 litrów krwi. Burmistrz Mariusz 
Godlewski przypomniał, że hono-
rowe oddawanie krwi daje zdrowie i 
życie wielu ludziom, a krew bardzo 
często jest nieocenionym darem. 
Następnie gospodarz miasta przeka-
zał informacje na temat najważniej-
szych spraw, które miały miejsce od 
ostatniej sesji. Poinformował m.in. 
o dobiegającym końca projekcie 
pn. „Termomodernizacja oraz po-
prawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Miasto Raciąż”. Podczas 
jego realizacji termomodernizacją 
objęto budynki Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji, Urzędu 
Miejskiego, Miejskiego Przedszkola, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej i 
Biblioteki, Szkoły Podstawowej oraz 
Hali Sportowej. Całkowity koszt tej 
inwestycji to ponad 8,6 mln złotych, 
z czego ponad 5,3 mln złotych wy-
niosło pozyskane przez Burmistrza 
dofinansowanie. Dokonano także 
odbioru prac na ulicy Działkowej, 

która w ramach zadnia „Przebudowa 
drogi wewnętrznej ul. Działkowej 
(dz. ew. 2008) w Raciążu” dofinan-
sowanego z budżetu Województwa 
Mazowieckiego zyskała asfaltową 
nawierzchnię. Wymienione zostało 
także ogrodzenie wokół ogródków 
działkowych, a koszt prac wyniósł 
ponad 27 tysięcy złotych - Burmistrz 

pozyskał na ten cel 10 tysięcy złotych 
dofinansowania z Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Działkow-
ców MAZOWSZE 2020, 10 tysięcy 
złotych z własnych środków przeka-
zała na ten cel Gmina Miasto Raciąż, 
a działkowcy pokryli kwotę 7 360 zł. 
Burmistrz poinformował również, 
że Mazowiecka Jednostka Wdraża-
nia Projektów Unijnych w Warsza-
wie wyraziła zgodę na wydłużenie 
terminu realizacji projektu „Wzrost 
potencjału kulturalnego regionu po-
przez rozwój infrastruktury kultu-
ralnej w Gminie Miasto Raciąż” do 
30 listopada 2022 roku – wydłużony 
termin wiąże się z wnioskiem o pro-
mosę na pokrycie wkładu własnego 
złożonym do Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. W poło-
wie listopada dokonano końcowego 
odbioru zadania „Podniesienie bez-
pieczeństwa na przejściach dla pie-
szych na terenie miasta Raciąża”, w 
ramach programu „Razem bezpiecz-
niej” im. Władysława Stasiaka, na 
które Burmistrz pozyskał 100 tysięcy 
złotych dofinansowania. Przekaza-
na została również informacja, na 
temat zakończonej inwentaryzacji 
źródeł ciepła na ternie miasta w ra-
mach programu MIWOP 2020. W 
ramach inwentaryzacji został opra-
cowany raport końcowy, zawierający 
dane m.in. na temat liczby i źródła 
ciepła budynków nieocieplonych, 
łącznego zużycia paliw czy plany 
dotyczące zmiany sposobu ogrzewa-
nia. Gmina Miasto Raciąż w dalszej 
perspektywie będzie ubiegała się o 

dofinansowanie wymiany pozakla-
sowych źródeł ciepła. Podsumowany 
został także Powszechny Spis Rolny 
2020 na terenie miasta – Gmina 
Miasto Raciąż znalazła się w gronie 
42 gmin z naszego województwa, 
w których spis przeprowadzono w 
100%. Burmistrz przytoczył także 
informacje z rankingów opubliko-

wanych przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „WSPÓLNOTA”, 
według których Raciąż znalazł się 
na czele zestawienia samorządów z 
terenu powiatu płońskiego zarówno 
w zakresie pozyskiwania środków 
unijnych (w latach 2014-2019), jak 
i przeprowadzonych inwestycji (w 
latach 2017-2019). Nasze miasto 
znalazło się również bardzo wysoko 
w rankingach ogólnokrajowych – na 
45. miejscu w przypadku pozyski-
wania środków z UE, wyprzedza-
jąc m.in. Karpacz czy Ustkę, zaś na 
miejscu 41. w rankingu przeprowa-

dzonych inwestycji – wyżej niż Sule-
jówek czy Łomianki. 

Podczas sesji radni przyjęli nastę-
pujące uchwały: 

• Uchwałę nr XX/161/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu 
pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 
w Raciążu na 2021 rok,

• Uchwałę nr XX/162/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu 
pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 
2021 rok,

• Uchwałę nr XX/163/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r. w sprawie przyjęcia Re-
gulaminu targowiska miejskiego,

• Uchwałę nr XX/164/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 
grudnia 2020 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi oraz szczegółowych    
warunków częściowego lub całkowi-
tego zwalniania z opłat, jak również 
trybu ich pobierania,

• Uchwałę nr XX/165/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 
grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy 
Miasto Raciąż w 2021 roku,

• Uchwałę nr XX/166/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r. w przedmiocie udzielenia 
Rzecznikowi Dyscypliny Finansów 
Publicznych właściwemu w sprawach 
rozpoznawanych przez Regionalną 
Komisję Odwoławczą w sprawach 
o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przy Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie infor-
macji w trybie art. 95 ust. 2 ustawy z 
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U z 2019 
r., poz. 1440 ze zm.) w sprawie sygn. 
akt DF-RI.612.2.15.2020,

• Uchwałę nr XX/167/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r. w sprawie wyznaczenia 

nowej aglomeracji Miasto Raciąż,
• Uchwałę nr XX/168/2020 Rady 

Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii dla Gminy Miasto Raciąż na 
2021 rok,

• Uchwałę nr XX/169/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r.  w sprawie zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasto Raciąż,

• Uchwałę nr XX/170/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r . w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Miasto 
Raciąż na rok 2020,

• Uchwałę nr XX/171/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasto Raciąż,

• Uchwałę nr XX/172/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 
grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
uchwały budżetowej Gminy Miasto 
Raciąż na rok 2021,

• Uchwałę nr XX/173/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r. w sprawie zmian w Sta-
tucie Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Ka-
czorowskiego w Raciążu,

• Uchwałę nr XX/174/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na obciążenie służebnością prze-
syłu nieruchomości położonych na 
terenie miasta Raciąż,

• Uchwałę nr XX/175/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grud-
nia 2020 r. w sprawie w sprawie roz-
patrzenia petycji dotyczącej podjęcia 
uchwały w zakresie zobowiązania 
Rządu Polski do uzyskania pisem-
nych gwarancji ze strony producen-
tów szczepionek, że w przypadku 
jakichkolwiek powikłań gotowi są 
oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty 
prawne i finansowe wystąpienia nie-
pożądanych odczynów poszczepien-
nych.

KW, DZ

Obradowali Miejscy Radni

XX Sesja Rady Miejskiej
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Podczas XX Sesji Rady Miej-
skiej w Raciążu, która odbyła 
się 18 grudnia 2020 roku, Rad-
ni podjęli Uchwałę Budżetową 
Gminy Miasto Raciąż na rok 
2021. 

Budżet miasta jest to roczny plan 
finansowy dochodów i wydatków, a 
także przychodów i rozchodów oraz 
dochodów własnych jednostek bu-
dżetowych. Budżet Gminy Miasta 
Raciąż na rok 2021 oparto na pro-
jektach planów finansowych przed-
łożonych przez dyrektorów i kierow-
ników jednostek organizacyjnych 
miasta przyjętych przez Burmistrza. 
Wartości liczbowe zawarte w planie 
budżetu ustalono na podstawie ana-
lizy przewidywanego wykonania do-
chodów i wydatków poniesionych w 
roku 2020 oraz informacji zawartych 
w otrzymanych pismach. W budżecie 
miasta Raciąż na 2021 uwzględnio-
no uchwalone wcześniej uchwalone 
przez Radę Miejską stawki podatków 

i opłat lokalnych. Ponadto, wprowa-
dzone zostały nowe stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, przyjęte w październiku 
2020 roku. Planując budżet miasta 
na 2021 rok uwzględniono również 
wskaźniki podane przez Minister-
stwo Finansów zwiększając środki na 
wydatki o planowany wskaźnik cen 
towarów i usług oraz zrezygnowano z 
niektórych wydatków budżetowych 
z uwagi na brak środków w budże-
cie miasta. Płace dla nauczycieli za-
planowano zgodnie z przewidywa-
nym wykonaniem roku 2020 oraz 
uwzględniono skutki przechodzące 
na 2021 w związku z podwyżkami 
wynagrodzenia dla nauczycieli od 
września 2020. Na wynagrodzenia 
dla pracowników niepedagogicznych 
Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego 
Przedszkola uwzględniono dodatko-
we środki w związku ze wzrostem 
płacy minimalnej. Wynagrodzenia 
dla pracowników Urzędu Miejskiego 
zaplanowano na poziomie planowa-
nego wykonania 2020 roku.

Dochody w roku 2021 zostały 
ustalone w kwocie 23 775 989,68 
zł, na co złożą się dochody bieżące w 
kwocie 22 971 489,68 zł i dochody 
majątkowe w wysokości 804 500,00 
zł. 

Wydatki w roku 2021 zostały 
ustalone w kwocie 23 284 565,68 zł, 
z czego 22 544 565,68 zł to wydatki 
bieżące, zaś 740 000,00 zł – wydatki 
majątkowe. 

Różnica między dochodami a wy-
datkami stanowi nadwyżkę budżetu 
w kwocie 491 424,00 zł, która zosta-
nie przeznaczona na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytu i pożyczek. 

Ustanowiono także rezerwę ogólną 
w wysokości 24 000,00 zł oraz rezer-
wę celową w wysokości 64 000,00 zł 
na zarządzanie kryzysowe.  

DZ

Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Raciąż

Budżet na rok 2021

11 stycznia 2021 r. w Sali Wi-
dowiskowej Miejskiego Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Raciążu odbyła się XXI Nad-
zwyczajna Sesja Rady Miejskiej 
w Raciążu. 

Na sesji obecnych było 14 rad-
nych, a także osoby spoza Rady – 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, Sekretarz Miasta Renata 
Kujawa, Skarbnik Miasta Maria Kar-
wowska oraz Mecenas Magdalena 
Chrzanowska-Thiede. Przed otwar-
ciem obrad minutą ciszy uczczona 
została pamięć wieloletniego Rad-
nego Rady Miejskiej Grzegorza 
Machcińskiego, zmarłego 8 stycznia 
2021 r. Następnie Burmistrz Ma-
riusz Godlewski poprosił o zdjęcie 
z porządku obrad uchwały w spra-
wie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
podjęcia uchwały w zakresie obrony 
prawdy, godności i wolności czło-
wieka w związku z wprowadzonymi 
przez Rząd Polski obostrzeniami w 
związku z pandemią COVID-19, ze 
względu na fakt, iż zgodnie z prze-
pisami Rada na rozpatrzenie petycji 
3 miesiące, a do Urzędu Miejskiego 
wpływają kolejne, dlatego powinny 
być umówione zbiorczo na komisji 
i głosowane na kolejnej sesji. Radni 
jednogłośnie podjęli decyzję o zdję-
ciu uchwały z obrad. Chwilę później 
odbyła się mała uroczystość - wyróż-
nieni zostali laureaci rankingu czy-
telniczego z terenu naszego powiatu. 
Spośród czytelników korzystających 

ze zbiorów raciąskiej Biblioteki Pu-
blicznej w kategorii "Czytająca Ro-
dzina" statuetkę otrzymali Maria i 
Andrzej Chyczewscy, zaś w kategorii 
„Super Czytelnik” Marianna Gó-
ralska. Nagrody wręczyli Burmistrz 
Raciąża Mariusz Godlewski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Racią-
żu Paweł Chrzanowski oraz dyrektor 
MCKSiR w Raciążu Artur Adamski. 
Pomysłodawcą inicjatywy i fundato-
rem statuetek dla Laureatów rankin-
gu była Miejska Biblioteka Publiczna 
im. H. Sienkiewicza w Płońsku, peł-
niąca funkcję Powiatowej Biblioteki 
Publicznej. Następnie głos zabrał 
Burmistrz i wyjaśnił, dlaczego zwo-
łana została sesja nadzwyczajna. Ze 
względu na to, że odbiór prac zwią-
zanych z termomodernizacją nastąpił 
31 grudnia 2020 roku, nie udało się 
dokonać planowanej płatności za 
faktury związane z pracami przy pro-
jekcie. W związku z tym konieczne 
było wprowadzenie zmian m.in. w 
uchwale budżetowej. 

Podczas obrad radni podjęli nastę-
pujące uchwały:

Uchwałę nr XXI/176/2021 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 11 
stycznia 2021 r. w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr IV/36/2019 Rady 
Miejskiej w Raciążu  z dnia 18 lute-
go 2019 roku w sprawie zaciągnięcia 
i zabezpieczenia spłaty długotermi-
nowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska                                                
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

Uchwałę nr XXI/177/2021/ Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 11 stycz-
nia 2021 r. w sprawie zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasto Raciąż,
Uchwałę nr XXI/178/2021/ 

Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 
stycznia 2021 r. w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej Gminy Miasto 
Raciąż na rok 2021. 

DZ, KW

Obradowali Radni

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
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 Uwaga Mieszkańcy!

Ogłoszenie PGKiM w Raciążu

Tuż przed końcem 2020 roku 
udało się sfinalizować ważną 
inwestycję, która z pewnością 
znacząco i pozytywnie wpłynie 
na możliwości i zakres działań 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Raciążu. Zakupiony został nowy 
ciągnik marki Zetor, z którego 
będą mogli korzystać pracowni-
cy miejskiej spółki. 

Zakup nowego ciągnika na po-
trzeby Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Raciążu to kolejny etap powięk-
szania i udoskonalania zaplecza 
sprzętowego spółki. Pracownicy 
PGKiM wykonują wiele działań 
z zakresu gospodarki komunalnej, 
sprzątania miasta i wielu innych 
prac, dlatego zakup nowego sprzę-
tu był niezbędny. Wierzę, że ta 
maszyna posłuży nam wiele lat i 

będzie to inwestycja, która z pew-
nością się zwróci – mówi Burmistrz 
Mariusz Godlewski.

Ciągnik jest dodatkowo wypo-
sażony w pług śnieżny i ładowacz 
czołowy. Na początku grudnia za-
kupiona została piaskarko-solarka, a 
kolejnym planowanym zakupem jest 
kosiarka bijakowa, która pomoże w 
utrzymaniu estetycznego wyglądu 
miasta w okresie letnim. 

UM Raciąż

Ważny zakup dla miejskiej spółki

Nowy ciągnik w PGKiM

Szanowni Mieszkańcy, w 
ostatnim czasie pracownicy 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Raciążu zaobserwowali bardzo 
niepokojące i powtarzające się 
zjawisko niewłaściwego korzy-
stania z kanalizacji sanitarnej. 

Pracownicy spółki wewnątrz 
pomp używanych do obsługi kanali-
zacji znajdują m.in. artykuły służące 
do higieny intymnej, zużyte pam-
persy, ale również duże fragmenty 
resztek jedzenia, łącznie z kośćmi czy 
nawet całymi korpusami kurczaka. 

Nie wiem z czego to wynika, ale 
niestety w ciągu ostatnich 2 miesię-
cy zaobserwowaliśmy większą ilość 
takich „niespodzianek” w pompach, 
które obsługują kanalizację na kil-
ku osiedlach. Są to urządzenia wir-

nikowe, które nie są przystosowane 
do rozdrabniania tego typu rzeczy, 
a w szczególności czegoś takiego 
jak kości kurczaka – powiedział na-
szej redakcji Prezes PGKiM, Robert 
Pniewski. 

Apelujemy, by używać kanalizacji 
sanitarnej zgodnie z jej przeznacze-
niem i unikać wrzucania do niej w/w 
odpadów. Mogą one powodować za-
pychanie się mechanizmów pomp, a 
w konsekwencji ich poważne uszko-
dzenia czy nawet zniszczenia. Koszty 
ewentualnej naprawy czy wymiany 
takich urządzeń mogą spowodować 
podwyższenie stawki za ścieki w 
przyszłości. 

DZ, PGKiM 

Jeszcze w 2020 roku pracowni-
kom Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Raciążu udało się wykonać prace 
drogowe na terenie miasta, polega-
jące na utwardzeniu nawierzchni na 
ulicach Reymonta i Jesionowej. Naj-
pierw wysypano specjalny destrukt, 
a następnie został on uwałowany. W 
okresie świąteczno-noworocznym 
naprawiony został także kilkunasto-
metrowy odcinek chodnika na ulicy 
11 Listopada. 

Oprócz wspomnianych wyżej 
działań, wykonane i zainstalowane 
zostały również oznaczenia nowo po-
wstałej ulicy Stefana Batorego. Roz-
poczęte na początku grudnia prace 
porządkowe na posesji przy ulicy 
Warszawskiej 30 pozwoliły na stwo-
rzenie tam kolejnych dwóch miejsc 
parkingowych. 

UM Raciąż

Pracowita końcówka roku

Prace drogowe (i nie tylko) na terenie miasta
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Strona w zmienionej odsłonie

Nowa strona internetowa Urzędu Miejskiego uruchomiona

Od 15 stycznia 2021 roku ru-
szyła rejestracja na szczepienia 
przeciwko COVID-19 dla senio-
rów, którzy ukończyli 80. rok 
życia, natomiast od 22 stycznia 
uruchomiono rejestrację dla 
osób, które ukończyły 70 lat. 
Proces szczepień dla zarejestro-
wanych seniorów rozpoczął się 
25 stycznia. 

Jak się zarejestrować? 
• Dzwoniąc na całodobową infoli-

nię pod numer 989
• Kontaktując się z punktem szcze-

pień

• Poprzez stronę internetową pa-
cjent.gov.pl wybierając e-rejestrację

Urząd Miejski w Raciążu zapewni 
transport osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punk-
tów szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2, w tym osób niepeł-
nosprawnych. Pod numerem 23 679 
11 63 uruchomiona zostanie infoli-
nia gminna, za pomocą której takie 
osoby będą mogły zgłaszać, iż potrze-
bują pomocy w dotarciu na szczepie-
nie. Urząd nie będzie prowadził 
zapisów na szczepienia. 

Kto może skorzystać z transpor-
tu do punktu szczepień?

• Ze specjalnego transportu mogą 
skorzystać:

• osoby niepełnosprawne, które 
posiadają aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności (w stopniu znacz-
nym o kodzie R lub N) lub odpo-
wiednio I grupę z ww. schorzeniami;

• osoby, które mają obiektywne i 
niemożliwe do przezwyciężenia we 
własnym zakresie trudności w samo-
dzielnym dotarciu do najbliższego 
punktu szczepień 

• osoby powyżej 70. roku życia, 
które mają obiektywne i niemożli-
we do przezwyciężenia we własnym 
zakresie trudności w samodzielnym 
dotarciu do najbliższego punktu 
szczepień 

Na terenie naszego miasta punkt 
szczepień znajduje się w Ośrodku 
Grupy Zdrowie przy ulicy Mławskiej 
15 (telefon 22 749 10 55/ 23 679 
10 85) 

Szczegółowe informacje na temat 
szczepień przeciwko koronawirusowi 
znajdą Państwo na stronie interneto-
wej https://www.gov.pl/web/szczepi-
mysie/rejestracja.

RED

Trwa akcja #szczepimysię 

Szczepienia przeciwko COVID-19

W ostatnich dniach grudnia 
2020 r. uruchomiona zosta-
ła nowa strona internetowa 
Urzędu Miejskiego w Raciążu. 
Poprzednia wersja witryny słu-
żyła mieszkańcom od początku 
2013 roku. 

Po pierwsze, zmianie uległa na-
zwa strony internetowej naszego sa-
morządu miejskiego, która obecnie 
brzmi „Portal informacyjny Urzędu 
Miejskiego w Raciążu”. Inaczej wy-
gląda także jej adres – w tej chwili to 
miastoraciaz.pl (wcześniej umraciaz.
pl). 

Po drugie, nowa odsłona witryny 
jest zdecydowanie bardziej przej-
rzysta – Z zamiarem stworzenia 
nowej strony internetowej naszego 
urzędu nosiliśmy się od dłuższego 
czasu, jednak nie jest to taki ła-

twy proces. Ona powstawała przez 
kilka ostatnich miesięcy, a sporo 
czasu zajęło choćby przeniesienie 
treści ze starej witryny […] Cho-
dziło przede wszystkim o to, aby 
strona była bardziej czytelna dla 
mieszkańców, którzy tak naprawdę 
korzystają z niej najczęściej. Pod 
kilkoma względami została ona 
uproszczona – zmniejszona została 
liczba głównych zakładek, których 
wcześniej było aż 19, a teraz jest 6 
– powiedział nam Burmistrz Mariusz 
Godlewski. 

Nowa miejska witryna została wy-
konana przez firmę Reddog Systems. 

Równolegle z nową stroną Urzędu 
Miejskiego powstała witryna Wirtu-
alnego Muzeum Ziemi Raciąskiej. 
Jej autorem jest dyrektor Społecz-
nego Liceum Ogólnokształcącego 

w Raciążu Damian Szcześniewski. 
Muzeum powstało z inicjatywy Bur-
mistrza Mariusza Godlewskiego, w 
porozumieniu z Wójtem Gminy Ra-
ciąż Zbigniewem Sadowskim. 

Znajdziemy w nim m.in.:
• Zarys historii miasta
• Kalendarium – historia ziemi 

raciąskiej zapisana datami i wydarze-
niami

• Książki i publikacje – lista pu-
blikacji związanych z Raciążem oraz 
Gminą Raciąż

• Zabytki – zdjęcia zabytków wraz 
z opisami

• Historia ziemi raciąskiej pisana 
życiorysami jej mieszkańców 

• Zdjęcia, dokumenty źródłowe, 
pamiątki – galeria zdjęć, skanów do-
kumentów czy pamiątek rodzinnych 
z różnych lat

• Artykuły o historii zarówno mia-
sta, jak i innych miejscowości ziemi 
Raciąskiej

W tej chwili internetowe muzeum 
jest w fazie budowy – tworzony jest 
zespół osób, które będą zajmowa-
ły się jego funkcjonowaniem. Jeśli 
jednak są osoby, które chciałyby w 
takim projekcie uczestniczyć, pro-
simy o kontakt pod adresem e-mail 
dawid.ziolkowski@miastoraciaz.pl. 

 
DZ

5 stycznia 2021 r. Burmistrz Ma-
riusz Godlewski był gościem po-
rannej audycji ciechanowskiego 
Radia Rekord. Gospodarz miasta 
podsumował 2020 rok z perspekty-
wy raciąskiego samorządu, mówiąc 
m.in. o działaniach władz miasta w 
związku z pandemią koronawirusa 
na które składała się choćby dystry-
bucja maseczek ochronnych, czy też 
inwestycjach jakie zostały zrealizowa-
ne – termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej czy prace 
związane z infrastrukturą drogową 
– Robiliśmy szczególnie bardzo dużą 
inwestycję w południowo-zachodniej 
części miasta. To były m.in. ulice 
Zielona, Kwiatowa, Hankiewicza, 
Ogrodowa…to był szereg ulic i to 
była największa inwestycja drogowa 
w mieście od lat – mówił gospodarz 
Raciąża w rozmowie z redaktorem 
Krzysztofem Podlińskim. 

Podczas audycji poruszona została 
także kwestia stworzenia inteligent-
nych przejść dla pieszych w centrum 
miasta, które wykonano jeszcze w 
listopadzie 2020 roku czy planach 
na kolejne działania, m.in. w dużym 
parku miejskim. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej rozgłośni – ciechanow.
cozadzien.pl. Tam w zakładce „Roz-
mowa Radia Rekord” można odna-
leźć rozmowę z Burmistrzem i odsłu-
chać ją w całości. 

DZ

W Radiu Rekord o Raciążu

Burmistrz gościem 
Radia Rekord

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta

Raciąż
Raciąż jest miastem o nie-

mal 600-letniej historii, z któ-
rej możemy być dumni, tak jak 
z historii całej ziemi raciąskiej. 
Inicjując powstanie wirtualne-
go muzeum myślałem przede 
wszystkim o utrwaleniu dla 
przyszłych pokoleń ważnych in-
formacji, zdjęć, dokumentów i 
wielu innych rzeczy. Cieszę się, 
że w to przedsięwzięcie włączył 
się również Zbigniew Sadowski, 
a także wiele osób reprezentują-
cych zarówno miasto, jak i gmi-
nę Raciąż. Wierzę, że wspólnymi 
siłami dokonamy czegoś niezwy-
kle wartościowego. 
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Sukces w międzynarodowym 
środowisku uczennicy Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjr. 
Henryka Dobrzańskiego „Huba-
la” w Raciążu. Uczennica naszej 
szkoły Ewa Wielgolaska wzięła 
udział w II Międzynarodowej 
Olimpiadzie języka rosyjskiego 
jako obcego dla uczniów i stu-
dentów organizowanej przez 
Państwowy Uniwersytet w 
Sankt Petersburgu. 

Olimpiada ta miała na celu upo-
wszechnienie języka rosyjskiego na 
świecie, zachowanie, pogłębienie i 
rozwój zainteresowania obcokrajow-
ców językiem rosyjskim i kulturą 
rosyjską. Projekt był adresowany do 
uczniów i studentów w wieku od 12 
do 30 lat. Udział w Olimpiadzie był 
bezpłatny i obejmował:

•  Etap kwalifikacyjny (21.10.2019 
– 26.11.2019)

• Etap finałowy (13.01.2020 – 
24.03.2020)

W Olimpiadzie wzięło udział 
3199 uczestników z 98 krajów, 403 
uczniów jest laureatami tego przed-
sięwzięcia. Olimpiada proponowała 
dwie kategorie wiekowe „Uczniowie” 
(12-16 lat) i „Studenci” (16-30 lat).

Ewa Wielgolaska wzięła udział w 
kategorii wiekowej „Uczniowie” (12-
16 lat). Pierwszy etap odbył się on-
-line dla obydwu kategorii „Ucznio-
wie”/”Studenci”. W tej części 
Olimpiady uczestnicy rozwiązywali 
test online sprawdzający znajomość 
słownictwa, zasad gramatycznych, 
składniowych i interpunkcyjnych 
języka rosyjskiego, rozumienie treści 
ogólnej i szczegółowej tekstu w języ-
ku rosyjskim (w formie testu pozio-
mującego) oraz pracy pisemnej po 
rosyjsku.

Drugi etap „Twarzą w twarz” od-
bywał się na terytorium Polski w 
Centrum Nauczania Języka Rosyj-
skiego w Warszawie. 13 lutego 2020 
roku Ewa Wielgolaska przystąpiła do 
bezpośredniego etapu Olimpiady, w 

którym rozwiązała cztery podtesty: 
„Pisanie”, „Czytanie”, „Słuchanie”, 
„Mówienie”.  Była jedną z najmłod-
szych uczestniczek w Polsce, która 
przeszła do finału. 

Na wyniki Olimpiady czekała 
długo, ponieważ Covid 19 na całym 
świecie spowodował chaos organi-
zacyjny i był głównym powodem 
opóźnień etapu „Twarzą w twarz” w 
większości krajów. Pomimo trudnej 
sytuacji epidemiologicznej na Uni-
wersytecie Państwowym w Sankt 
Petersburgu znaleziono możliwości 
ukończenia tego wydarzenia i zapew-
niono wszystkim uczestnikom, któ-
rzy przeszli do drugiego etapu moż-
liwość sprawdzenia swojej wiedzy i 
umiejętności. Email z informacją o 
międzynarodowym sukcesie dotarł 
do niej dopiero 2 listopada i dodat-
kowo trafił do SPAM-u...

Ewa Wielgolaska zajęła III miejsce 
i znalazła się wśród utalentowanych, 
młodych ludzi, którzy otrzymali dy-
plomy dające znaczną ilość punktów 

podczas rekrutacji na programy edu-
kacyjne Uniwersytetu w Petersburgu 
na koszt Federacji Rosyjskiej, nieza-
pomniane nagrody i upominki.

Uczennica pracowała pod kie-
runkiem mgr Marzanny Pietrzak, 
nauczycielki języka rosyjskiego w 
Liceum Ogólnokształcącym w Ra-
ciążu. Tego sukcesu nie byłoby, gdy-
by nie zaangażowanie i wielka praca, 
jaka została włożona w przygotowa-
nie uczennicy. To sprawiło, że plany 
udziału w olimpiadzie mogły zostać 
zrealizowane nawet w niewielkim 
środowisku. Uczenie odwagi, wiary 
we własne siły i tego, że marzenia 
mają sens, to potwierdza przekona-

nie o roli nauczyciela w kształtowa-
niu postaw - przecież celem edukacji 
jest nauk samodzielnego myślenia. 
Ta dewiza sprawdza się bez względu 
na miejsce zamieszkania i statut spo-
łeczny. Tylko w marzeniach człowiek 
jest wolny – jeśli nauczyciel potrafi 
pomóc w ich realizacji, to zasługuje 
na wielkie brawa – brawo Pani Profe-
sor, brawo Ewo! Niech to zwycięstwo 
będzie inspiracją dla innych uczniów 
i nauczycieli. Gratulacje!

ZS Raciąż 

Wiadomości z ZS w Raciążu

III miejsce Ewy Wielgolaskiej w II 
Międzynarodowej Olimpiadzie języka rosyjskiego

Od 8 stycznia 2021 r. skiero-
wania są wystawiane w postaci 
elektronicznej. E-skierowanie 
umożliwi pełną, elektroniczną 
obsługę procesu skierowania 
na leczenie – od momentu wy-
stawienia skierowania do mo-
mentu realizacji.

 
• wszystkie Twoje e-skierowania 

będą dostępne na Internetowym 
Koncie Pacjenta

• znika obowiązek dostarczenia do 
placówki oryginału skierowania w 
terminie 14 dni.

Kiedy wystawiane jest e-skiero-
wanie

E-skierowanie jest wystawione na 
następujące świadczenia:

• ambulatoryjne świadczenia spe-
cjalistyczne, za wyjątkiem porady w 
zakresie logopedii,

• leczenie szpitalne,
• badania medycyny nuklearnej 

oraz badania tomografii komputero-
wej, w tym przypadku także te, które 
są finansowane ze środków innych 
niż ubezpieczenie w NFZ,

• rezonans magnetyczny,
• badanie endoskopowe przewodu 

pokarmowego,
• badanie echokardiograficzne 

płodu.
Co zyskasz dzięki e-skierowaniu
• nie musisz dostarczać skierowa-

nia osobiście w terminie 14 dni — 
wystarczy rejestrując się osobiście lub 
telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i 
PESEL (to ważne szczególnie dla 
osób samotnych i schorowanych),

• nie będziesz wracać do lekarza z 
powodu nieczytelności ręcznie wypi-
sanego dokumentu,

• nie zgubisz e-skierowania — jest 
zapisane na Internetowym Koncie 
Pacjenta; świadczeniodawca zawsze 
może odtworzyć kod e-skierowania, 
które wystawił, a Ty możesz spraw-
dzić kod na swoim IKP,

• możesz (Ty lub upoważniona 
przez Ciebie osoba) monitorować 
historię leczenia na Internetowym 
Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym 
momencie sprawdzić historię e-skie-
rowań,

• zmniejszą się kolejki spowodo-
wane tym, że pacjenci zapisują się 
do kilku placówek na podstawie 
jednego skierowania — po dokona-
niu pierwszego zapisu e-skierowanie 
zostanie automatycznie przypisane 
do placówki i nie będzie można go 
jednocześnie zarejestrować w innej.

Jak dostaniesz e-skierowanie
E-skierowanie możesz otrzymać w 

postaci:
• SMS-a z 4 cyfrowym kodem,
• e-maila z pdf-em,
• wydruku informacyjnego e-skie-

rowania.
Żeby otrzymać e-skierowanie w 

postaci SMS-a lub e-maila, zaloguj 
się na swoje Internetowe Konto Pa-
cjenta, wejdź w „Ustawienia” i wpisz 
numer telefonu lub adres e-mailowy.

Kiedy e-skierowanie nie jest wysta-
wiane

E-skierowanie nie jest wystawiane 
na:

• leczenie w uzdrowisku lub sana-

torium,
• programy lekowe,
• rehabilitację,
• do szpitala psychiatrycznego.
W tych przypadkach dostaniesz 

skierowanie w postaci papierowej.
Skierowanie może być wystawione 

w formie papierowej, jeśli lekarz lub 
inna uprawniona osoba (położna, 
pielęgniarka, farmaceuta, felczer):

• nie ma dostępu do systemu 
e-zdrowie (P1) np. w przypadku 
awarii tego systemu, systemu ga-
binet.gov.pl w placówce lub braku 
dostępu do Internetu np. podczas 
wizyty domowej,

• wystawia skierowanie osobie o 
nieustalonej tożsamości,

• jest z innego państwa człon-
kowskiego UE i tylko tymczasowo i 
okazjonalnie udziela świadczeń zdro-
wotnych w Polsce.

E-skierowanie nie jest też wysta-
wiane w ramach zlecenia wewnętrz-
nego np. kiedy szpital, w którym 
przebywasz, kieruje Cię na badanie 
specjalistyczne na terenie placówki.

Nadal nie potrzebujesz skierowa-
nia w żadnej formie do:

• psychiatry,
• ginekologa i położnika,
• onkologa,
• wenerologa,
• dentysty.
Jak zarejestrować e-skierowanie
Na konsultację lub badanie mo-

żesz się zapisać telefonicznie, podając 
kod e-skierowania oraz nr PESEL. 
Jeśli zapisujesz się osobiście, pokazu-
jesz w rejestracji e-mail z informacją 
o skierowaniu lub SMS z kodem, 
aby przychodnia mogła go zeskano-
wać, i podajesz swój PESEL.

Źródło: pacjent.gov.pl 

Informacja dla pacjentów

E-Skierowanie już dostępne

Informacja Komendy Powiatowej Policji

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa

Zachęcamy do korzystania z 
KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ 
BEZPIECZEŃSTWA -interak-
tywnego narzędzia, które daje 
każdemu możliwość wpłynię-
cia na bezpieczeństwo w swoim 
rejonie. Jest to intuicyjna i po-
wszechnie dostępna aplikacja, 
która umożliwia wskazanie Po-
licji występujących zagrożeń w 
miejscu zamieszkania zarówno 
z wykorzystaniem kompute-
rów, jak i urządzeń mobilnych.

 
Pobranie aplikacji na telefon 

umożliwia korzystanie z niej w spo-
sób praktycznie nieograniczony. 
Naniesienie zagrożenia jest możliwe 
niezależnie od tego, gdzie się znajdu-
jemy, w drodze do pracy, do domu, 
czy na zakupy. Zachęcamy do pobra-
nia KMZB na swój telefon i korzy-

stania z tej formy kontaktu z Policją. 
Sposób ten, w obecnej sytuacji epi-
demicznej, jest w 100% bezpieczny, 
gdyż nie wymaga osobistego przyby-
cia do jednostki organizacyjnej Poli-
cji ani kontaktu z innymi osobami. 

Wskazane na mapie zagrożenia 
są weryfikowane i sprawdzane przez 
policjantów. W przypadku potwier-
dzenia uzyskanej poprzez mapę in-
formacji, funkcjonariusze podejmują 
interwencje i odpowiednie działania, 
celem eliminacji zagrożenia. 

Przypominamy, że w pilnych przy-
padkach, wymagających natych-
miastowej interwencji Policji należy 
kontaktować się bezpośrednio z dy-
żurnym pod numerami alarmowymi 
997 lub 112.

KPP Płońsk 
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                                      Szanowni Państwo 
 
 7 maja 2021 roku  Szkoła  Podstawowa  im Stanisława Konarskiego w Raciążu 
świętować będzie setna rocznicę powstania. Już dziś zapraszamy mieszkanców 
do czynnego udziału w wydarzeniu. Będzie to niepowtarzalna  okazja do 
wzajemnych spotkań po latach , wspomnień i  odwiedzenia  budynku szkoły.  
Organizatorzy  rocznicowych obchodów proszą Państwa o pomoc . 
 
Prosimy z wypożyczenie przechowywanych w domach pamiątek szkolnych np. 
świadectw, dyplomów, zdjęć, przyborów i strojów  szkolnych. Pamiątki te będą 
eksponowane na wystawie okolicznościowej. Akcję koordynuje nauczycielka  
Bernadeta Leszczyńska  bernadeta.leszczynska@mzsraciaz.pl. 
 

Prosimy o przekazanie informacji o absolwentach szkoły, którzy mieszkają w 
Raciążu  i o tych, których  los rzucił w różne części kraju lub świata, szczególnie 
takie osoby które osiągnęły  sukcesy w obszarach nauki, kultury, sportu, polityki  
i biznesu. Będziemy chcieli ich zaprosić na uroczystości i zaprezentować ich 
osiągnięcia. Akcję koordynują nauczycielki Izabella Sadowska i Edyta 
Brodowska izabela.sadowska@mszraciaz.pl edyta.brodowska@mzsraciaz.p). 

 
Poszukujemy najstarszego żyjącego absolwenta naszej szkoły. Prosimy o 

przekazanie danych kontaktowych o takich osobach. Będziemy chcieli ich 
zaprosić na uroczystości  i specjalnie uhonorować. Akcje koordynuje 
nauczycielka Joanna Traczyk    joanna.traczyk.@mzsraciaz.pl . 

 
Liczymy, że absolwenci  w ramach pracy  domowej aktywnie włączą się                     
i  udzielą wsparcie naszym działaniom. W/w  infrmacje prosimy przekazywać do 
30  marca 2021. 
                                                                                                                                       
                                                                                             Dyrektor Szkoły  

 
Informacje o rocznicowych uroczystościach znajdziecie Państwo  na stronie 

inernetowej szkoły  spraciaz.edupage.org,  

Wiadomości z STO

Klasa mundurowa w Społecznym 
Liceum Ogólnokształcącym

Liceum Ogólnokształcącym 
STO w Raciążu pod patronatem 
Wyższej Szkoły Kryminologii i 
Penitencjarystyki w Warszawie.

23 grudnia 2020 r. dyrektor Spo-
łecznego Liceum Ogólnokształcą-
cego STO w Raciążu, pan Damian 
Szcześniewski zawarł historyczne 
porozumienie z Wyższą Szkołą 
Kryminologii i Penitencjarystyki w 
Warszawie, w ramach którego klasy 
mundurowe zostaną objęte patro-
natem. Ze względu na ograniczenia 
funkcjonowania placówek spowo-
dowane pandemią, porozumienie 
zostało zawarte w sposób korespon-
dencyjny.

Jest to wspaniała wiadomość dla 
przyszłych uczniów klasy mundu-
rowej SLO STO w Raciążu, którzy 
od września 2021 roku rozpoczną 
edukację. To właśnie przed nimi 
roztaczają się świetlane perspektywy. 
Patronat wiąże się z wieloma przy-
wilejami dla społecznego liceum. 
Uczniowie klasy mundurowej będą 
mogli uczestniczyć w organizowa-
nych przez Wyższą Szkołę Krymino-
logii i Penitencjarystyki w Warszawie 
wykładach i seminariach, forach dys-
kusyjnych, sesjach, konferencjach, 
spotkaniach z funkcjonariuszami, 
zawodach sprawnościowych, a także 
realizowanych programach i projek-
tach. 

Uczniowie klasy mundurowej 
będą mieli możliwość korzystania 
z intelektualnych zasobów uczelni i 
Centralnej Biblioteki Więziennic-
twa, a część zajęć przedmiotowych 
prowadzona będzie przez pracowni-
ków naukowych lub doktorantów w 
siedzibie liceum lub szkoły wyższej. 

Porozumienie o współpracy przy-
czyni się do pogłębienia wiedzy 
licealistów z historii, wiedzy o spo-
łeczeństwie i edukacji dla bezpie-
czeństwa. Posiądą oni umiejętność 

efektywnego funkcjonowania w 
społeczeństwie, skutecznego komu-
nikowania się i współpracy z innymi 
zarówno na płaszczyźnie regionalnej, 
jak i międzynarodowej.  Bardzo do-
brą wiadomością dla absolwentów 
klasy mundurowej jest także ta, że 
będą oni mogli kontynuować naukę 
na kierunkach oferowanych przez 
Wyższą Szkołę Kryminologii i Peni-
tencjarystyki w Warszawie.

Ukończenie klasy mundurowej 
przygotuje absolwentów Społeczne-
go Liceum Ogólnokształcącego STO 
w Raciążu do podjęcia studiów wyż-
szych na kierunkach takich jak: pra-
wo, kryminalistyka, kryminologia, 
resocjalizacja, bezpieczeństwo naro-
dowe i wewnętrzne, stosunki mię-
dzynarodowe, logistyka oraz innych 
oferowanych przez Wojskową Aka-
demię Techniczną, Akademię Sztuki 
Wojennej i inne szkoły oficerskie. 

Społeczne Liceum Ogólnokształ-
cące STO w Raciążu w ramach klas 
mundurowych prowadzić będzie 
nabór na dwie specjalizacje: praw-
no – resocjalizacyjną oraz logistykę 
w służbach mundurowych. Dzięki 
porozumieniu z Wyższą Szkołą Kry-
minologii i Penitencjarystyki w War-
szawie oraz z Aresztem Śledczym w 
Białołęce, szkoła będzie mogła starać 
się o certyfikowanie klas munduro-
wych. W takim wypadku, absolwen-
ci naszej szkoły otrzymają dodatko-
we punkty przy rekrutacji do uczelni 
wyższych oraz przy staraniu się o 
pracę do służb mundurowych.

Przypomnijmy, że patronat hono-
rowy nad szkołą sprawuje Burmistrz 
Miasta Raciąża, Mariusz Godlewski. 

STO Raciąż 

22 i 23 stycznia swoje świę-
to obchodzili ważni dla każdego 
przedszkolaka członkowie rodziny 
– Babcia i Dziadek. Ze względu na 
pandemię koronawirusa, nie mogli 
oni jak zawsze przyjść do Przedszkola 
by posłuchać piosenek i wierszyków, 
a także tradycyjnych życzeń. Zostały 
one jednak przekazane za pomocą 
internetu. Wszystkie grupy – „Bie-
droneczki”, „Pszczółki”, „Jagódki”, 
„Koniczynki”, „Motylki” i „Sówki” 
nagrały krótkie filmy z życzeniami i 
piosenkami dla ukochanych dziad-
ków. Krótki program artystyczny 
został także zaprezentowany na mszy 
świętej o godzinie 10:00, która od-
była się w kościele parafialnym w 
Raciążu 24 stycznia.  

RED

Wieści z Przedszkola Miejskiego

Dzień Babci i Dziadka
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Podziękowanie
   W imieniu członków Stowarzyszenia Honorowych Daw-
ców Krwi w Raciążu, chcemy złożyć serdeczne podzię-
kowania Panu Burmistrzowi Miasta Raciąż Mariuszowi 
Godlewskiemu oraz Wójtowi Gminy Raciąż Zbigniewo-
wi Sadowskiemu za przygotowanie i przekazanie pa-
czek świątecznych wszystkim krwiodawcom. Cieszymy 
się, że w ten sposób nasze lokalne samorządy pokazują, 
że doceniają nasze działania, którym przyświeca mot-
to „Darując krew, darujesz życie”. Jednocześnie chcemy 
podkreślić, że bardzo cenimy sobie współpracę zarów-
no z Panem Burmistrzem jak i Panem Wójtem i zawsze 
możemy liczyć na ich zainteresowanie oraz wsparcie. 

Zarząd Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
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W niedzielę 23 stycznia pod 
Pomnikiem Pamięci Narodowej 
w Raciążu uczczono pamięć Po-
wstańców Styczniowych. Tego 
dnia Jednostka Strzelecka 1006 
oraz ciechanowski okręg Jed-
nostki Strzeleckiej Związku Pił-
sudczyków RP odwiedziły miej-
scowości, które są związane z 
wydarzeniami z 1863 roku. 

Uroczystości rozpoczęły się po go-

dzinie 14:00. Odczytany został rys 
historyczny Powstania Styczniowe-
go, oddano także salwę honorową. 
Jako przedstawiciele władz samo-
rządowych, kwiaty pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej przy raciąskim 
MCKSiR złożyli Burmistrz Raciąża 
Mariusz Godlewski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski 
oraz członek Zarządu Powiatu Płoń-
skiego Artur Adamski. Kwiaty i zni-
cze złożyli również strzelcy z Plutonu 

Strzeleckiego z Raciąża. 
Gospodarz Raciąża podziękował 

organizatorom wydarzenia, dzięki 
którym można było upamiętnić to 
ważne dla naszej historii wydarzenie, 
a także przypomnieć sobie fakt, że 
jedna z powstańczych potyczek miała 
miejsce pod Raciążem. Choć Powsta-
nie Styczniowe było heroicznym zry-
wem i przelano podczas niego wiele 
krwi, to niestety nie przyniosło ocze-
kiwanych rezultatów.

Organizatorzy inicjatywy uczcze-
nia rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego odwiedzili w sumie 10 
miejscowości. Oprócz Raciąża były 
to Bożewo, Chociszewo, Dziektarze-
wo, Goszczyce, Płońsk, Radzymin, 
Smardzewo, Śródborze i Unieck. 

Powstanie Styczniowe było zry-
wem niepodległościowym przeciwko 
Imperium Rosyjskiemu. Ogłoszono 
je manifestem Tymczasowego Rzą-
du Narodowego z 22 stycznia 1863 

roku. Wybuchło 22 stycznia 1863 w 
Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 
na Litwie, trwało do jesieni 1864, a 
zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyj-
skiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie 
zabrane. Było największym i najdłu-
żej trwającym polskim powstaniem 
narodowym. 

DZ, źródła: Radio Płońsk, Płoń-
szczak 

Historia

158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Królowie przywędrowali

Orszak Trzech Króli
Wiadomości z MCKSiR

Konkurs rozstrzygnięty. 
Nagrody wręczone

18 stycznia w Sali Ślubów 
Urzędu Miejskiego w Raciążu 
odbyło się wręczenie nagród w 
konkursie świątecznym na naj-
piękniejszą choinkę, który zor-
ganizowało Miejskie Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w Ra-
ciążu. 

 
Zasady zabawy były proste – pod 

odpowiednim postem, który po-
jawił się na facebookowej stronie 
MCKSiR należało w komentarzu za-
mieścić zdjęcie swojej choinki. Trzy 
fotografie z największą ilością polu-
bieni wygrywały. Podium wyglądało 
następująco:

• 1 miejsce – Weronika Jagacka 
(256 polubień)

• 2 miejsce Jolanta Szelągiewicz 
(218 polubień) 

• 3 miejsce Paulina Antoszewska 
(197 polubień)

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 
nagrody – słuchawki bezprzewodo-
we typu "pchełki" za zwycięstwo, 
głośnik bezprzewodowy za drugie 
miejsce i kamerka internetowa za 
trzecie miejsce. Laureatom przeka-
zali je Burmistrz Miasta Mariusz 
Godlewski oraz dyrektor MCKSiR 
w Raciążu Artur Adamski. 

RED

Choć w zdecydowanie mniej-
szym gronie niż zwykle, co spowo-
dowała wciąż trwająca pandemia 
koronawirusa, 6 stycznia 2021 roku 
w Święto Objawienia Pańskiego, 
zwanego również Świętem Trzech 
Króli, odbył się kultywowany w 
ostatnich latach w Raciążu Orszak 
Trzech Króli. Podczas mszy świę-
tej o godzinie 11:30, symboliczni 
trzej mędrcy złożyli dary i pokło-
nili się przed nowo narodzonym 
Chrystusem. Podczas nabożeństwa 
miała także miejsce niewielka uro-
czystość – przedstawiciele lokalne-
go samorządu: Burmistrz Raciąża 
Mariusz Godlewski wraz Sekretarz 
Renatą Kujawą oraz Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Pawłem Chrza-
nowskim oraz Wójt Gminy Raciąż 
Zbigniew Sadowski razem z Prze-
wodniczącą Rady Gminy Raciąż 
Grażyną Rogowską, a także członek 
Zarządu Powiatu Płońskiego Artur 
Adamski przekazali kwiaty i gratu-
lacje księdzu proboszczowi Wiesła-
wowi Kosińskiemu, który otrzymał 
z rąk biskupa płockiego nominację 
na godność kanonicką. Po zakoń-
czeniu mszy część wiernych udała 
się pod Urząd Miejski w Raciążu, 
by przy Bożonarodzeniowej Szopce 
tradycyjnie zaśpiewać kolędy. 

DZ
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31 stycznia odbył się 29. finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Tradycyjnie pieniądze 
na rzecz chorych dzieci były 
zbierane także w Raciążu. Ze 
względu na pandemię koro-
nawirusa, wiele działań wokół 
wydarzenia miały charakter on-
line. 

Jak zawsze już od 8:00 na ulice 
Raciąża, ale także miejscowości na 
terenie Gminy Raciąż, ruszyli wo-
lontariusze ze swoimi skarbonami. 
Kwestowało ich ponad 30 i mimo 
panującej minusowej temperatury, 
dzielnie zbierali datki na ten szczytny 
cel. Wpłat można było dokonywać 
również online, do tzw. e-skarbonki. 

Co roku dzień finału WOŚP w na-
szym mieście był dniem koncertów 
i innych wydarzeń artystycznych, w 
których udział tłumnie brali miesz-
kańcy. Niestety, ze względu na wpro-
wadzone obostrzenia oraz fakt, że 
Miejskie Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji musiało pozostać zamknię-
te, wiele działań przeprowadzono w 
formie online. Kilka dni przed wyda-
rzeniem nagrane zostały koncerty ze-
społów Kaplica, Corpus D, działają-
cego przy MCKSiR młodzieżowego 
zespołu Fabryka Dźwięku oraz Pawła 
Kolczyńskiego. Nagrano także pro-
gramy artystyczne dzieci z Punktu 
Przedszkolnego w Uniecku i Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Ko-
narskiego w Raciążu. Przy budynku 
MCKSiR ustawiony był kram WO-
ŚP-owy, gdzie można było wrzucać 
datki do skarbony i zaopatrzyć się w 
różnego rodzaju gadżety. 

Skarbony stacjonarne:
• Szkoła Podstawowa w Raciążu
• Szkoła Podstawowa w Uniecku
• Szkoła Podstawowa w Krajkowie
• Szkoła Podstawowa w Koziebro-

dach
• Sklep Bracia Cybulscy w Raciążu 
• Sklep Spożywczy oraz Sklep RTV-

-AGD w Raciążu – Paweł Chrza-
nowski 
• Sklep spożywczy GROSZEK 

„Ewelina” – Ilona Cieślińska 
• Sklep Spożywczy w Szczepkowie – 

Leonora Sadowska 
Instytucje, organizacje oraz 

osoby wspierające:
• Urząd miejski w Raciążu

• Przedszkole Miejskie w Raciążu
• Zespół Szkół w Raciążu
• Zespół Szkół STO w Raciążu
• KGW Szczepkowo
• KGW Mała Wieś
• KGW Szapsk
• Pluton Strzelecki Raciąż
• Jednostka Strzelecka 1863 Unieck
• RSTKiDN w Raciążu

• Pizzeria PUB Grajdołek 
• Kwiaciarnia Adamscy 
• Dworek Amore
• Cukiernia Vanilia
• Stefan Modrzejewski 
• Monika Wasiak
• Agnieszka Wiśniewska

Sztab w Raciążu zebrał podczas 
29. finału WOŚP 18  858,40 zł. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom, wolontariuszom, pra-
cownikom MCKSiR oraz wszyst-
kim innym osobom, bez których to 
wydarzenie nie mogłoby się odbyć. 
Przypomnijmy, że w tym roku Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zbierała fundusze na dziecięcą laryn-
gologię. Fundacja poinformowała, 
że zebrano łącznie niemal 127,5 mln 
złotych, co jest rekordową kwotą. 

RED

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta

Raciąż
Raciąż razem z WOŚP gra 

praktycznie od samego początku 
jej istnienia. Bardzo cieszę się, 
że w tym roku, mimo różnych 
przeciwności mieszkańcy miasta 
także włączyli się w tę szlachetną 
inicjatywę i wsparli dzieci, któ-
re potrzebują pomocy. Dziękuję 
pracownikom MCKSiR w Racią-
żu, wszystkim wolontariuszom, 
darczyńcom i każdemu kto doło-
żył swoją cegiełkę, aby 29. finał 
się odbył, a Orkiestra znów u nas 
zagrała.

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Finał WOŚP Raciąż – zebrano prawie 19 tysięcy złotych!


